
32   pharma industry nr 4-182   pharma industry nr 4-1832

marknadsföring



   pharma industry nr 4-18   33

Vad är det då som skapar det 
unika i dessa varumärken? I 
grunden handlar det om en 

djup förståelse för kundens behov på 
alla nivåer – ända ner till de känslo-
mässiga behov som påverkar deras val. 

NeedScope är en av världens mest 
beprövade och validerade modeller för 
att kartlägga behov och drivkrafter på 
emotionell nivå. Vanligtvis använder 
vi NeedScope för att hjälpa varumär-
kesägare att förstå och mäta de emo-
tionella drivkrafterna bakom kunder-
nas val. Detta hjälper dig att se vilka 
känslomässiga behov som finns och 
vilka behov olika varumärken möter, 
och på så vis hjälpa dig att strategiskt 
bygga ett oemotståndligt varumärke 
med hög konkurrenskraft. 

Känslorna styr våra hjärnors val
I NeedScope är det känslorna som står 
i centrum, då de är centrala för hur 
vår hjärna gör sina val. Vi människor 
är inte alls de rationella beslutsfattare 
som vi länge trodde oss vara. Under 
de senaste decennierna har forskning 
inom bland annat beteendeekonomi 
visat att de allra flesta beslut vi fat-

tar är baserade på intuition, snarare 
än rationellt övervägande. Det är helt 
enkelt ett mer effektivt sätt att hantera 
alla de beslut vi tvingas fatta på daglig 
basis. Detta gäller förstås även vid val 
av varumärken. Våra beslut baseras 
oftast på känsla, men rationaliseras 
i efterhand av vår hjärna, som förser 
oss med argument för de beslut vi re-
dan har fattat. Detta får oss att känna 
oss trygga och ger oss förklaringar att 
förmedla vidare om vi skulle få frågor 
kring våra beslut. 

Ett oemotståndligt varumärke mås-
te alltså först och främst tillgodose ett 
emotionellt behov bättre än andra va-
rumärken, men också kunna leverera 
trovärdiga, rationella argument till var-
för det är bättre än konkurrenterna. 

NeedScope är baserad på veten-
skaplig forskning i form av ”The Jung-

ian concept – arketyper och kollektivt 
undermedvetande”. Här används ett 
ramverk för att förstå kundernas omed-
vetna och medvetna behov och hur va-
rumärkena tillgodoser dessa. Modellen 
har två underliggande dimensioner 
och sex universella känslor som är 
symboliserade i sex olika färger vilka 
driver valet av varumärke. Känslor 
symboliseras också av olika personlig-
heter, något vi kallar arketyper.

Olika personligheter har olika 
känslomässiga behov 
Den vågräta axeln i NeedScope-kartan 
rör sig förenklat från ett vi-perspektiv 
till ett mer individorienterat fokus 
medan den lodräta axeln rör sig från 
extrovert till introvert. 

I den övre delen av kartan har vi de 
extroverta behoven. Här finns behov 

Det finns många populära varumärken, men bara ett fåtal har den magnetiska 
kraft som gör dem oemotståndliga. De oemotståndliga varumärkena skapar ett 
starkt behov som gör att man oundvikligen väljer dem, vilket gör dem mycket 
svåra att konkurrera med. Oemotståndliga varumärken har både strategiska 
och ekonomiska fördelar. Läs mer i denna artikel av Karin Hedelin-Lundén, 
Kantar Sifo Navigare.

Våra beslut baseras oftast på känsla, 
men rationaliseras i efterhand av vår 

hjärna, som förser oss med argument för 
de beslut vi redan har fattat.
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Prova plotta in ditt eget varumärkes olika delar och se vad som händer (logga, färger, former, ord). Har du ett samlat varumärke eller inte?
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av fart och fläkt, variation, nya intryck och upplevelser. I 
den nedre delen av kartan är behoven mer introverta. Här 
vill man ha lugn och ro för reflektion och eftertanke och 
skärmar därför gärna av sig från omgivningen.

I den högra delen av kartan är behoven individualis-
tiska. Där vill man sticka ut från mängden och prestera på 
egen hand. Man vill vinna, leda och dominera. Den vänst-
ra sidan av kartan representerar behovet av gemenskap 
och att känna sig som en del av ett sammanhang, välkom-
men och uppskattad.

Det universum av behov som bildas av de här två ax-
larna delas vidare upp i sex grundläggande ”arketyper” 
som kännetecknas av olika personligheter och känslomäs-
siga behov.

 Prova plotta in ditt eget varumärkes olika delar och se 
vad som händer (logga, färger, former, ord). Har du ett sam-
lat varumärke eller inte? 

Känslor styr alla människors beslut. Det gäller också 
personal inom hälso- och sjukvården. Självklart måste per-

sonalen inom hälso- och sjukvårdssektorn till stor del be-
akta andra faktorer vid sina beslut, såsom lagstiftning, po-
litik, recept och behov hos patienten. Men detta gäller ock-
så för andra yrkesgrupper. Gemensamt för alla människor 
är dock att vi i grunden har känslomässiga drivkrafter. 

Konsekvent positionering – en outnyttjad kraft
De sex känslomässiga arketyperna ovan går både att an-
vända på en målgrupps känslomässiga drivkrafter och på 
de värden varumärket skall kommunicera. Genom en full-
ständig kontroll över VAR på kartan ditt varumärke är pla-
cerat och VILKEN arketyp som är din målgrupp – kan en 
konsekvent användning av symbolspråk för en specifik 
arketyp bygga ett starkt och differentierat varumärke ba-
serat på känslor. En konsekvent utförd positioneringsstra-
tegi, baserad på skarpa insikter om emotionella drivkrafter 
som driver vald position, utgör fortfarande en outnyttjad 
potential inom marknadsföring. 

Framgångsrika varumärken är ofta mycket medvetet 
positionerade för att tilltala olika personligheter.

Vilken personlighet vill ditt varumärke attrahera?
Den Gula är full av glädje, frihet och spontanitet. Positio-
nen på toppen av modellen betyder att gult har en mycket 
synlig energi som handlar om att först och främst ha kul. 
Ingenting är planerat eller satt i sten – här är stämningen 
spontan, livlig och utåtgående. Gula är fria från begräns-
ningar. Gult handlar också om att släppa loss och njuta.  

Den Orange är enkel och äkta. Här finns det värme, ut-
åtriktad energi och ett socialt sammanhang. Känslan är 
vänlig och harmonisk. Här finns balans och stabilitet. To-

En konsekvent utförd 
positioneringsstrategi, 

baserad på skarpa insikter om 
emotionella drivkrafter som 
driver vald position, utgör fort-
farande en outnyttjad potential 
inom marknadsföring.
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nen är öppen och mottaglig – alla är välkomna. Orange 
handlar om en grundläggande mänsklig önskan om att 
passa in, att känna sig delaktig. 

Den Bruna är omtänksam och mild, med en verklig käns-
la av lugn och fred. Den bruna återfinns till vänster längst 
ned i modellen och står för ett mer inåtvänt perspektiv. Det 
finns en känsla av tillfredställelse som är mjuk och lug-
nande. Bruna är äkta, uppriktiga och utan förevändningar.   

Den Röda är djärv och utåtriktad, med ohämmad energi 
och styrka. Röd handlar inte om att hålla tillbaka eller hål-
la fast. Ingen utmaning är för stor. Allt tacklas med själv-
förtroende. Röd är dynamisk och vågar vara annorlunda, 
vågar sticka ut och triggas av nya utmaningar. 

Den Lila är självsäker och har kontroll över hur världen 
och universum fungerar. En stark individualist som har en 
orubblig tro på sin egen förmåga. Energinivån är inte lika 
stor som hos den röda men det finns mycket kraft och en 
vilja att komma först. Det är svårt att ignorera den lila.

Den Blå har en mer inåtvänd energi, är återhållsam och 
tyst självsäker. Blå utstrålar elegans och är sofistikerad. Lo-
gik och skäl är fint balanserade med en uppskattning för 
de finare sakerna i livet. Jämförelse, effektivitet och ordning 
är centrala för de blå. Blå har bra omdöme, är intelligent och 
välinformerad. 

Förskrivarna styrs också av känslor
Även förskrivarna styrs av känslor. Det finns, som nämnts 
tidigare, självfallet viktiga faktorer som måste beaktas och 
beslut som måste rättfärdigas i rollen som förskrivare. Och 
i marknadsföringen är det helt centralt att det presenteras 
hårda fakta på ett seriöst och etiskt lämpligt sätt. Men borde 
det inte också finnas utrymme för att tala till förskrivarnas 
känslomässiga behov?

Onkologer och Pharma Industry-läsare har 
olika positioner
Enligt en undersökning gjord på onkologer och hematolo-
ger som läser tidskriften ”Onkologi i Sverige” (n=81) res-
pektive Pharma Industry-läsare (n=156) har vi ställt frågor 
om vilka behov som är viktigast för dem att få tillfredsställ-
da i sin yrkesroll. Undersökningen visade på tydliga skill-
nader mellan de båda målgrupperna. Frågorna är ställda för 
att få en känsla av var de själva upplever sig höra hemma i 
NeedScope-modellen.

Slutsatsen är att onkologer strävar efter ordning och 
reda, gemenskap, trygghet och lugn. De är vi-fokuserade. 
Detta ska jämföras med Pharma Industry-läsare som söker 
efter spänning, spontanitet och nya utmaningar. De drivs 
av mer individfokuserade och extroverta behov. 

Onkologer upplever sig som fokuserade, kompetenta och 
samlade men också tillgängliga, vänskapliga och öppna. 
De hamnar till stor del i det blå segmentet i NeedScope-
kartan, vilket står för tidlös, klassisk och autentisk men 
även intelligent och fokuserad. Det blå segmentet letar efter 
premium och hög kvalitet utan att skryta. Det är elegant 
och raffinerat. Onkologer hamnar också ofta i det orange 
segmentet, vilket står för populär och accepterad men även 
genuin, ärlig och öppen. Orange reflekterar andra, utan att 
framhäva sig själv och vill vara tillgänglig för alla. 

Vad skulle du säga bäst beskriver dig om 

du får välja en sak i nedanstående lista.
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Och vad skulle du säga bäst beskriver 

dina emotionella behov om du får välja 

en sak i nedanstående lista.
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Pharma Industry-läsare är däremot i högre grad indi-
vidfokuserade än vi-orienterade. Tittar vi på PI-läsarna så 
identifierar sig en stor andel av dessa som tydligt extro-
verta. De drivs av spänning, utmaningar, njutning, glädje 
och frihet. De hamnar ofta i det röda segmentet med sin 
styrka och dynamik. De kännetecknas också av hög ener-
ginivå och mycket aktivitet. Deras behov ligger också i det 
gula segmentet. De gula vill ha kul, agerar spontant och 
vill ha njutning. De har också mycket positiv energi och 
lever i nuet. 

Behoven för Pharma Industry-läsarna är lika tydliga; 
de söker efter utmaning och spänning, är ständigt på väg 
mot nytt. 

Kunskap om emotionella behov – centralt för att 
bygga ett starkt varumärke
Resultaten är tydliga. Olika målgrupper har olika per-
sonligheter och därmed också olika emotionella behov. 
För att lyckas bygga ett starkt varumärke inom respektive 
målgrupp måste det finnas kunskap om hur de emotio-
nella behoven ser ut. Vad som tilltalar målgruppen och 
hur behoven kan tillfredsställas. NeedScope är ett verktyg 
som hjälper marknadsförare att bygga oemotståndliga va-
rumärken som ger dem strategiska och konkurrenskraf-
tiga fördelar. 

Samtidigt som modellen är kraftfull är det viktigt att 
vara medveten om att det är lite förenklat att placera en 
person i en viss arketyp. Istället rör vi oss mellan de olika 
arketyperna och har olika känslomässiga behov vid olika 
tillfällen. Ibland vill vi uppleva spänning som de röda, kän-
na oss trygga som de bruna eller ha kul som de gula. Alla 
har vi olika behov beroende på situation och behov, men 
tyngdpunkten ligger ofta mot någon av arketyperna.

KARIN HEDELIN-LUNDÉN
General Manager, Kantar Sifo Navigare

NeedScope är ett verktyg 
som hjälper marknads-

förare att bygga oemotstånd-
liga varumärken som ger dem 
strategiska och konkurrens-
kraftiga fördelar.

LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter, 
fördjupning och omvärldsbevakning inom 
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
frågor. Varje dag utkommer webbtidningen 
med nya artiklar och notiser som håller dig 
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv. 
Du kan även välja att kostnadsfritt prenume-
rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
som utkommer några gånger per år.  

Vad du tycker att vi ska skriva om på  
LIFe-time.se? 
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF    Box 17608, SE -118 92 Stockholm    Tel +46 8 462 37 00    E-mail info@lif.se    www.lif.se    www.fass.se
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Läs mer på LIFe-time.se

”Jag tycker att det är dags att vi i Sverige be-
stämmer oss för vilket land vi vill vara inom  
Life Science. Tycker vi att det räcker med att 
dela ut vetenskapliga Nobelpriser – eller vill vi 
vara ett land som aktivt deltar i den medicinska 
utvecklingen? Vi måste bestämma oss snabbt, 
för den internationella konkurrensen är stenhård 
och utvecklingen är blixtsnabb.”

Digital entreprenör tar över Vinnova
Darja Isaksson startade sitt första företag som 26-åring och  
har i många år arbetat som strateg och konceptutvecklare inom 
digital transformation. Hon har listats som supertalang och  
utsetts till en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare. I slutet  
av augusti tillträdde hon som ny generaldirektör för Sveriges 
innovationsmyndighet Vinnova.
FORSKNING

Blågrönt Stockholm vill växa inom Life Science 
Utbyggd primärvård och närsjukvård, satsning på kortare vänte-
tider, mer forskning och fördjupat samarbete med Life Science-
sektorn och akademin. Det är några prioriterade områden för 
den nya blågröna politiska ledningen i nya Region Stockholm.
VÅRDKVALITET

Ledare

Anders Blanck, vd LIF




